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 پیش از دستور یک

 عمرانی های طرح پیمانکاران بیمه حق وصول مبنای خصوص در مطروحه اشکاالت بررسی عنوان 

 بویراحمد و کهگیلویه و خوزستان های استان گفتگوی شورای مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت ساازمان تاامین اجتمااعی را     اجتماعی، تامین قانون 1(38) ماده قانونگذار بر اساس

نیروهاای پیمانکااران مطاه اه کاار،      نماودن به منظور تضمین بیماه  نموده است و اصلی و فرعی  نبیمه کردن کارکنا بهمکلف 

نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوهه، امور مربوط به بیمه کردن شاغالن و که با است کارفرمایان مکلف کرده 

 .تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند

مطالباا  ساازمان    ،نیز کلیه کارفرمایان موضوع این ماده ملکف شاده اناد   قانون تامین اجتماعی 38الحاقی به ماده  2تبصره در

تامین اجتماعی از پیمانکارانی که یکسال از خاتمه ، ت لیق با فسخ قراردادشان گذشته و اقدام به پرداخت حق بیمه ننموده اناد،  

 نمایند. ضمن ارسال فهرست مشخصا  آنها، از محل آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشانهاد   ،قانون تامین اجتماعی 41ماده  همچنین هبق

هیئت مدیره و تصویب شورای الی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ت یین و حق بیماه مت لطاه را باه هماان نسابت      

  مطالبه و وصول نماید.

 صادور  و وصاول  و محاسابه  نحاوه  دساتورال مل سازمان تامین اجتماعی ) درآمد جدید 14 بخشنامه( ب) بند( 2) جزء اسبراس

نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای هار  هاای عمرانای کاه     (، مشاور مهندسین و پیمانکاری قراردادهای بیمه حق حساب مفاصا

 بیمهه  حق مأخذ“هیا  وزیران نیز رسیده اسات،  به تائید  وهستند  شواری عالی تامین اجتماعی 143و  129مشمول مصوبا  

 بهه  جمعها   کهه  بیکاری بیمه بعنوان درصد دهم 6 اضافه به کارکرد ناخالص درصد 6 مقطوعا( اجرایی) پیمانکاری قراردادهای

 ”(کارفرما سهم درصد 5 و پیمانکار سهم درصد 6/1.)باشد می کارکرد ناخالص درصد 6/6 میزان

                                                           
 کاه  نمایاد  مت هد را کار مطاه ه کند، می من طد که قراردادی در باید کارفرما شود می واگذار حطوقی یا حطیطی اشخاص به مطاه ه هور به کار انجام که مواردی : درقانون تامین اجتماعی 38ماده  -1

 هار   از کاار  مطاه اه  کار کل بهای درصد پنج پرداخت. بپردازد قانون این 28 ماده در مطرر ترتیب به را بیمه حق کل و نماید بیمه سازمان نزد را فرعی کاران مطاه ه کارکنان همچنین و خود کارکنان

 بیماه  حق م ادل کنند می پرداخت و تسلیم سازمان به مطرر موعد در را خود کارکنان بیمه حق و مزد صور  که کارانی مطاه ه مورد در. بود خواهد سازمان هر  از مفاصاحساب ارائه به موکول کارفرما

 مرباوط  خساارا   و مطرر بیمه حق پرداخت مسئول بپردازد سازمان مفاصاحساب مطالبه بدون را کار مطاه ه قسط آخرین کارفرما هرگاه. شد خواهد آزاد مذکور مبلغ از سازمان درخواست به بنا پرداختی

 و اصانا   اتاا   و ها شهرداری همچنین دولتی های شرکت و مؤسسا  و ها وزارتخانه کلیه نماید، وصول و مطالبه کار مطاه ه از است پرداخته سازمان به بابت این از که را وجوهی دارد حق و بود خواهد

 .باشند می ماده این مطررا  مشمول المنف ه عام و خیریه مؤسسا  و دولتی غیر مؤسسا 

قانون بیمه های اجتماعی  29قانون تامین اجتماعی و  38کلیه کارفرمایان موضوع ماده  :مجلس شورای اسالمی 26/2/72مصوب جلسه مورخ قانون تامین اجتماعی  38تبصره الحاقی ماده  -2

رداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخات حاق بیماه    ) سابق ( مکلفند مطالبا  سازمان تامین اجتماعی از مطاه ه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، ت لیق یا فسخ قرا

کال کاار و آخارین قساط      %5تامین اجتماعی مراج ه ننموده اند را ضمن اعالم فهرست مشخصا  مطاه ه کاران ومهندسین مشاور از محل کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان

ی اعالم خواهد شد. مهلت مطرر جهات  قانون تامین اجتماع 43نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قط ی شدن هبق قانون و بر اساس آراء هیا  تجدیدنظر موضوع ماده 

  واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداکثر بیست و پنج روز ت یین گردیده است.
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 مطارر  زمان از تر هوالنی پروژه مد  کارفرما سوی از اعتبار تامین عدم دلیل به که عمرانی های پروژه اظهارا  این حوزه،هبق 

 حاق  لیست شوند می مجبور خود کارآمد و متخصص نیروهای ندادن دست از دلیل به پیمانکاران و رسد می اتمام به قرارداد در

 اینکاه  باه  باتوجاه  ونمایناد   ارائه اجتماعی تامین سازمان به پروژه انتهای تا ابتدا از مذکور پروژه همان قالب در نیروها آن بیمه

 توساط  شاده  ارائاه  لیسات  بیماه  حاق  ،نمایاد  می محاسبه پیمانکاران ارسالی های لیست از را بیمه حق وصول مبنای سازمان

 هاای  هار   پیمانکااران  و در نتیجاه  گردد می بیشتر درآمد جدید 14 بخشنامه شده ت یین ضریب هبق بیمه حق از پیمانکار،

 بینای  پایش  پاروژه  دربه دلیل اینکه این موارد  و نمایند می پرداخت بیمه حق عمرانی های هر  ضریب میزان از بیش عمرانی

 .گردد می پیمانکاران شدن متضرر موجبافزایش یافته و  انپیمانکار های هزینه ، لذااست نشده

 بااز  را کارفرماا  دسات  پاروژه،  موقاع  باه  در اجرای پیمانکار فتخل مورد در ،پیمان عمومی شرایط (46) ماده، الزم به ذکر است

. نماید فسخ را قرارداد میتواند کارفرما باشد، داشته قصور هم ها ف الیت از یکی در حتی پیمانکار اگر که هوری به است، گذاشته

 مبلاغ  قرارداد در شده ت یین تأخیر جریمه اساس بر ،نرسد اتمام به بموقع پروژه که حالتیدر  ،نیز پیمان فسخ عدم صور  درو 

عدم پروژه، تاخیر یل دال و باشد نداشته تطصیری آمده پیش خیرا تا در پیمانکاراین در حالیست که اگر نماید.  می دریافت آنرا

 نشده است.بینی  پیش پیمانکاروارده به ضرر و زیان  ، تکلیفتامین اعتبار واگذارنده کار باشد

 نتایج و اقدامات

 پیوسات  باا  دبیرخاناه  باه  خطااب  خوزساتان  اساتان  گفتگاوی  شاورای  21/05/1397 مورخ 97/الف/850 شماره به ای نامه. 1

 .گردید ارسال 27 صورتجلسه

 موضوع خصوص در نظر اظهار اعالم منظور به اجتماعی تامین سازمان به 23/11/97 مورخ /13439/1/10 شماره به ای نامه. 2

 .گردید ارسال مربوهه

 .گردید ارسال دبیرخانه به خطاب اجتماعی تامین سازمان توسط 20/12/97 مورخ 14561/97/1000 شماره به ای نامه. 3

 .گردید ارسال دبیرخانه به خطاب بویراحمد و کهگیلویه استان گفتگوی شورای 21/2/98 مورخ ص/94/28 شماره به ای نامه. 4

 پیشنهادات

 مطرر گردید:

، سازمان تامین شهرسازی وزار  دارایی، و اقتصادی امور وزار  کشور، بودجه و برنامه سازمان نمایندگان حضور با . کمیته ای1

 ارساالی  هاای  لیسات  التفاو  مابه منابع تامین چگونگیتشکیل گردد و راهکارهایی در خصوص  اتا  بازرگانی ایران و اجتماعی

 بررسی و ارائه گردد. ،( قانون تامین اجتماعی38( و )28وفق مواد ) عمرانی قراردادهای در شاغل کارکنان

 

 

 


